Poznań, dnia 15 września 2014r.
dr Aleksandra Włosińska
Zakład Postępowania Cywilnego
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
dla przedmiotu Podstawy postępowania cywilnego
na kierunku prawno-ekonomicznym
I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu kształcenia
Podstawy postępowania cywilnego
2. Kod modułu kształcenia
PPoC
3. Rodzaj modułu kształcenia – obowiązkowy lub fakultatywny
obowiązkowy
4. Kierunek studiów
prawno-ekonomiczny
5. Poziom studiów – I lub II stopień, lub jednolite studia magisterskie
I stopień
6. Rok studiów (jeśli obowiązuje)
II rok
7. Semestr – zimowy lub letni
semestr letni
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin (np. 15 h W, 30 h ćw)
15 h W
15 h ćw
9. Liczba punktów ECTS
3
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /
prowadzących zajęcia
Aleksandra Włosińska, dr n. pr., olaw@amu.edu.pl
11. Język wykładowy
j. polski
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II. Informacje szczegółowe
1. Cel (cele) modułu kształcenia
- przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu postępowania cywilnego, jego funkcji oraz
instytucji
- zapoznanie z rozwiązaniami umożliwiającymi uzyskanie rozstrzygnięcia bądź
polubownego załatwienia sporu (na tle stosunków cywilnoprawnych / gospodarczych),
obowiązującymi na gruncie prawa polskiego
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli
obowiązują)
wiedza z zakresu podstaw prawa cywilnego
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu
kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów

Symbol
efektów
kształcenia

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu
osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

PPoC_01

w stopniu podstawowym wykorzystać wiedzę prawniczą w
życiu codziennym i w dowolnym wykonywanym zawodzie
dla procesów podejmowania decyzji

K_U02

PPoC_02

w podstawowym zakresie przedstawić sposoby prawnego
rozwiązywania konfliktów społecznych

K_K07

4. Treści kształcenia
Nazwa modułu kształcenia: Podstawy postępowania cywilnego
Symbol treści
kształcenia

TK_01

TK_02

TK_03
TK_04
TK_05

TK_06
TK_07
TK_08

Opis treści kształcenia
pojęcie, funkcje oraz rodzaje postępowania cywilnego,
naczelne zasady postępowania cywilnego; podmioty
postępowania cywilnego (w tym sąd – jego właściwość i
skład, strona procesowa, współuczestnictwo procesowe,
interwencja uboczna)
powództwo i jego rodzaje, wymogi formalne pisma
procesowego, w tym pozwu; skutki braków formalnych
pisma procesowego (pozwu), pozew zbiorowy; koszty
procesu
skutki wszczęcia procesu cywilnego i jego przebieg;
obrona pozwanego w procesie
postępowanie dowodowe; orzeczenie sądowe, jego
rodzaje / ugoda sądowa
środki zaskarżenia (w tym nadzwyczajne środki
zaskarżenia); odrębne postępowania procesowe
umożliwiające szybkie dochodzenie należności od dłużnika
postępowanie nieprocesowe – wiadomości ogólne;
postępowanie wieczystoksięgowe, postępowanie
rejestrowe
mediacja w sprawach cywilnych; postępowanie przed
sądem polubownym
zabezpieczenie roszczenia - wiadomości ogólne z zakresu
postępowania zabezpieczającego; postępowanie
egzekucyjne

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

PPoC_01-02

PPoC_01-02

PPoC_01-02
PPoC_01-02
PPoC_01-02

PPoC_01-02
PPoC_01-02
PPoC_01-02
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5. Zalecana literatura
do wyboru - W. Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki: Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2014 (wyd.
XI)
- J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz: Postępowanie cywilne,
Warszawa 2014 (wyd. VII)
- H. Dolecki: Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2013
- K. Knoppek: Postępowanie cywilne w pytaniach i odpowiedziach; Warszawa 2012 (wyd. III)
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu
ww. możliwości się nie przewiduje
7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do
laboratorium, itp.
czytelnie i wypożyczalnie Biblioteki Uniwersyteckiej UAM oraz Biblioteki Wydziału Prawa i
Administracji UAM

III. Informacje dodatkowe
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod
oceniania
Nazwa modułu (przedmiotu): Podstawy postępowania cywilnego
Symbol treści
Symbol efektu
Sposoby prowadzenia zajęć
kształcenia
kształcenia dla
umożliwiające osiągnięcie
realizowanych w
modułu
założonych efektów kształcenia
trakcie zajęć
wykład z elementami
interaktywnymi;
ćwiczenia, w ramach których
student będzie m.in. rozwiązywał
PPoC_01-02
TK_01-08
kazusy, zapoznawał się z
orzecznictwem sądowym, ćwiczył
umiejętność interpretacji przepisów
prawnych

Metody oceniania
stopnia osiągnięcia
założonego efektu
kształcenia
egzamin pisemny;
zaliczenie ćwiczeń
na podstawie
pisemnego
sprawdzianu

2. Kryteria oceniania
wiedza z zakresu podstaw postępowania cywilnego
3. Przewidywane obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)
Nazwa modułu (przedmiotu):Podstawy postępowania cywilnego
Forma aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
Praca własna studenta
SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
MODUŁU (PRZEDMIOTU)

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
15 h W
15 h ćw
przygotowanie do zajęć – 30 h
przygotowanie do egzaminu – 30 h
90
3

3

